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Az  AVANA  pályázatai

Képzőművészeti pályázat

Az AVANA Egyesület pályázatot hirdet
amatőr festők, grafikusok számára, sci-fi témájú
festmények, grafikák létrehozására. Egy alkotó
több művel is pályázhat. A pályaműveket a
József Attila Művelődési Központ, 3100 Sal-
gótarján Fő tér 5. címre kell eljuttatni 2004.
július 30-ig, ahol az alkotások kiállításon vesz-
nek részt a HUNGAROCON rendezvény idő-
tartama alatt. A pályázatokat az Egyesület a sci-
fi találkozó vendégeinek szavazatai, valamint
egy képzőművész szakmai véleménye alapján
díjazza: 1. helyezés: 15.000 Ft, 2. helyezés:
10.000 Ft, 3. helyezés: 5.000 Ft. (Felhívjuk a
pályázók figyelmét, hogy a pályaműveket nem
áll módunkban visszaküldeni.)

„Preyer Hugo emlékére” novellapályázat

Az AVANA Egyesület pályázatot hirdet amatőr alkotók számára új, sci-fi novellák megírására.
A pályázaton minden amatőr alkotó részt vehet, akár több művel is. A novellák terjedelme nem lehet
kevesebb, mint 2 és nem lehet több 20 gépelt oldalnál (egy oldal max. 2100 karakter). A terjedelem
túllépése a pályázatból való kizárást eredményezi.

A pályázat jeligés. Kérjük a pályázókat, hogy a jelige feloldását (név, pontos cím, telefonszám) a
pályázat mellé, jeligével ellátott lezárt borítékba helyezzék!

A három legsikerültebb alkotást díjazzuk: 1. helyezés: 15.000 Ft, 2. helyezés: 10.000 Ft,
3. helyezés: 5.000 Ft.

A pályázó a pályázat beadásával hozzájárul, hogy novellája megjelenhet az Avana Egyesület
irodalmi kiadványában. A pályázatokat az Egyesület archiválja.
A műveket két példányban kérjük benyújtani 2004. június 20-ig (a postabélyegző dátuma) az alábbi
címre: Avana Egyesület, Bódi Ildikó 3100 Salgótarján, Fáy András körút 86. I/2.

Zsoldos Péter Díj

Az Avana Egyesület várja az olvasóktól, kiadóktól a 2004. évi Zsoldos Péter Díj jelöléseit.
A díjra jelölhető minden magyar nyelven írt, első ízben 2003. április 1. és 2004. március 31. között –
legalább 1000 nyomtatott példányban – megjelent sci-fi témájú regény illetve novella. A nevezési
határidő 2004. április 20. A nevezés leadható a (32) 317-496 telefonszámon, az Avana Egyesület le-
vélcímén: 3100 Salgótarján, Fő tér 5. vagy az Egyesület e-mail címén: ildikob@freemail.hu

A nevezőnek meg kell adnia a nevezett mű címét, a mű szerzőjének nevét, novella esetén a no-
vellát tartalmazó kötet vagy újság címét és a megjelenés időpontját. Az Egyesület megvizsgálja, hogy
a nevezett mű megfelel-e a kiírás feltételeinek, majd értesíti a szerzőt. A szerzőnek jogában áll a neve-
zést elfogadni vagy visszautasítani. A nevezés elfogadása esetén a szerzőnek intézkednie kell a kiadója
felé, hogy a nevezett mű kötetéből az Avana Egyesület legkésőbb 2004. április 30-ig 3 példányt meg-
kapjon. A Díjat Salgótarján Város Önkormányzata és az Avana Egyesület azzal a céllal alapította,
hogy emléket állítson Zsoldos Péternek, a magyar tudományos-fantasztikus irodalom kiemelkedő
alkotójának, valamint, hogy egy rangos irodalmi díj létrehozásával felhívja a figyelmet a sci-fi iroda-
lom értékeire.
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Az Új Galaxis előző számaiban meghirdetett felhívásra számos pályamű érkezett, már
szerkesztés alatt áll antológiánk 4. kötete. Továbbra is várjuk valamennyi olyan amatőr
írótársunk novelláit, verseit, tanulmányait (maximum 20-25 oldal terjedelemben), aki
nyomtatásban eddig még nem közölt alkotásait szeretné kiadványunk következő szá-
maiban – igen kedvező anyagi feltételek mellett – viszontlátni. A pályamunkákat 1
nyomtatott példányban, valamint digitális formában (lemezen vagy e-mailben) kérjük
eljuttatni a szerkesztőség impresszumban megjelölt címére. A pályaművek megjelente-
téséről a szerkesztőség dönt, és a publikálás feltételeiről valamennyi kiválasztott alko-
tótársnak részletes tájékoztatást küld. A pályázatnak tartalmaznia kell egy olyan nyilat-
kozatot a szerzőtől, melyben beküldött alkotását saját szellemi termékként ismeri el. A
pályaművek benyújtásának határideje folyamatos.

Az Új Galaxis szerkesztősége kedvező publikálási lehetőséget kínál a magyarorszá-
gi sci-fi irodalom feltörekvő tehetségei, amatőr írók, grafikusok, költők és tanul-
mányírók számára.

Lehetőséget biztosítunk:
kiadványunk további számaiban való – a szerző csekély anyagi hozzájárulásával
megtámogatott – publikálásra. Az Új Galaxis című kiadvány önköltségi alapon
működik. Valamennyi szerzőtárs, aki írása terjedelmének megfelelően hajlandó
hozzájárulni a kiadvány újabb kötetének megjelentetéséhez, az általa befizetett
összeg függvényében meghatározott számú kötetet kap tiszteletpéldányként, írásá-
nak nyelvi lektorálását, tipografálását és nyomdai előkészítését pedig az Új Galaxis
szerkesztősége végzi. A kiadványban való megjelenés ÁFÁ-s ára: 1500 Ft/oldal;

Gondolja át ezt a lehetőséget, és ne habozzon felvenni velünk a kapcsolatot!

Mint kezdő és kevéssé ismert írónak, szinte egyáltalán nincs lehetősége művei köz-
zétételére? Mi erre egyedülálló és anyagilag igen kedvező lehetőséget ajánlunk.

(1) Ha korábban próbálkozott már művei internetes publikálásával, bizonyára vágyik
rá, hogy műve „kézzel fogható” formában, nyomtatott változatban is megjelenjen és a
boltokba kerüljön. Mi segítünk ebben.
(2) Nálunk:

– a pályaművek beadása díjtalan,
– ön csakis akkor fizet, ha írása kötetünkben vagy önálló formában megjelenik,
– a befizetett összeg függvényében ön tiszteletpéldányokat kap, melyeknek

fogyasztói ára megközelíti az Ön által befizetett összeget,
– szerkesztőségünk munkatársai saját írásaikat saját pénzükből publikálják.

(3) Szerkesztőségünk tagjai mögött komoly, csaknem egy évtizedes könyvszerkeszté-
si- és kiadási tapasztalat áll. Eddig főként egyetemi jegyzeteket, tankönyveket gondoz-
tunk, illetve írtunk mi magunk. Sokszor követtük nyomon, hogyan lesz a kéziratból sok-
sok munkafázis után kész könyv. (Referencia-anyagaink, valamennyi eddig elkészült –
több tucatnyi – könyvünk igény szerint megtekinthető.)
(4) Szerkesztőségünk munkáját egy kiváló pécsi kiadó és nyomdaipari vállalat segíti.
(5) Ha nálunk publikál, tapasztalni fogja, hogy szerkesztőségünk tagjai nagyon fontos
értéknek tartják az emberi kreativitást, az alkotói kedvet, azt, hogy nyomot hagyjunk
magunk után a világban. Rajongunk a szép könyvekért, és – miként reményeink szerint
azt az Új Galaxis első számai is mutatják – nagy kedvelői vagyunk a sci-fi irodalomnak
és a csillagászatnak.
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